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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Redaktørens firkant

Taksigelse

Her er så årets sidste Kubikken. Det 
har fungeret fint med Merethe, som 
fremstiller af dette blad. Jeg afleverer, 
hvad der er af stof, og Merethe får det 
sorteret og passet til. Hun har god 
fornemmelse for, hvad der af pladsnød 
kan udelades og for hvad, der skal 
placeres hvor. Som husmor med små 
børn er det nødvendigt med frihed til 
at arbejde med det, når der er hul. Det 

klares ved, at jeg så får stoffet leveret 
hurtigst muligt.

Sidst og vigtigst: Er der medlem-
mer, der har stof i form af ture eller 
fortælling om interessante ting, er 
man mere end velkommen til at le-
vere. Vi er en MC-klub og ikke nogen 
skriveklub, så der er ingen krav om 
nogen litterær fornemhed.   

Tak fra Hans Hansen for flasken  
til 80 års fødselsdagen.

Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16, 6430 Nordborg, 
tlf. 74491203, email: pp@eucsydendk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 Åbenrå, 
tlf. 74685820, email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.: Claus Hansen, Hoelvej 7, st. mf., Skodsbøl,
6310 Broager, tlf.: 24459607, email: hoelvej@privat.dk
Best. medl.: Preben Petersen, Agertoften 27, 6230 Åbenrå
tlf. 74666175, email: prebenbundgas@hotmail.com 
Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119, Hoptrup, 
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri), 
tlf. 74575855, email: steen-vivi@mail.dk

Jan Pharao (midlertidig turkoordinator),  
email: janph@-pharao.dk
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Lederen
Så er det tid til generalforsamling.
Den finder sted d. 15. november på 
Bovrup Gæstgivergård. Det er blevet 
bedre med Claus. Dog ikke så godt, at 
han vil fortsætte i bestyrelsen. Claus er 
netop på valg. I stedet har Jan Pharao 
tilbudt sig som turkoordinator, og han 
bliver så bestyrelsens kandidat på Claus’ 
bestyrelsesplads. Jan har accepteret.
Men ellers er der jo mange andre ting 
sådan at spekulere på. F.eks. er vor klub 
baseret på kammeratskab, fælles oplev-
elseer og ofte lidt godt til ganen. Den 

er en livskvalitet. Flere medlemmer 
bevæger sig omkring de 80 år og nogle 
er holdt op med at køre de store ture. 
Og Claus er ramt af det, som vi alle kan 
rammes af. Tiden kører nådesløst. Det 
er min opfattelse, at alle fortsat gerne 
vil deltage i vores aktiviteter og mange 
foregår på de hjemlige kanter. Kunne 
vi finde en ordning så det bliver muligt 
for de knap så mobile, at være med. 
Det kan være noget som ”sort sol” og 
besøget på Elmegård m.m. hvor man 
også kan komme i bil. Måske skulle 

Bestyrelsesmøde hos Claus.

Fortsætter side 4
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Hørt og set

vi overveje om nogle år, når de har 
taget nogle af vore kørekort, at lave et 
SMCC-R. Det er et rejsebureau, hvor 
vi tager tilbud på ophold og fiser den af 
sjove steder måske 3 gange om året. 

Nå! Spøg til side.

Ellers fik jeg besøg af ”gammelformand” 
Chr. Andersen, Guderup. Han havde 
en gave. Der havde nemlig bredt sig 

Fortsat fra side 3 den opfattelse, at klubbens generalfors-
amlingsklokke var bortkommet. På et 
loppemarked havde han fundet en fin 
klokke og endda fået indgraveret klub-
bens navn. Som gave blev denne klokke 
givet. Tak for det og tak for omsorgen 
for bibeholdelsen af en tradition. Den 
gamle klokke eksisterer dog stadig. At 
den skulle være blevet væk må skyldes, 
at jeg på en generalforsamling havde 
glemt den.  
Nu har vi så også en klokke til eks-
traordinære generalforsamlinger. 

Flest trafikuheld om fredagen
Oplyst af bladet Motor (FDM)

Kl. Man. Tirs. Ons. Tors. Fre. Lør. Søn.
00-06 30 31 61 45 60 143 155
06-12 290 265 257 254 268 259 134
12-18 382 367 252 401 415 290 285
18-24 152 161 146 229 221 190 151
I alt 854 824 716 929 964 782 725

Efter undertegnedes mening viser tallene ikke entydigt, hvornår det er farligt for 
det enkelte køretøj på den enkelte tur. Antallet af biler er vel mindst om natten 
efter kl. 00 og størst netop fredag eftermiddag.

Motor skriver endvidere vedrørende MC om 
overhaling:
Især ved kø på motorvej har motorcykler det nemmere. De kører op mellem 
bilerne, når der er kø. Det er faktisk ulovligt. Man har konsulteret alle relevante 
myndigheder om sagen. Man skal ved køkørsel på motorvejen overhale venstre 
om og ikke højre om og heller ikke i midten som det så ofte opleves. Man skal 
ved overhaling helt ud til venstre for venstre bane. Det skal ske uden fare og i god 
afstand til andre. Man må under ingen omstændigheder overskride den ubrudte 
stribe (ind mod midterrabatten).
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Ja 79 år giver ingen flaske. Det gør 80 
år, så vi må vente lidt med den.

På imponerende og flot vis troppede 
Als Nimbus Club op på Ceddes adresse 
med så mange Nimbusser, som vi aldrig 
i min tid har set på stedet. Solocykler, 
sidevogscykler (de fleste) og med trailer. 
Ja så var der en farisær imellem med en 

BMW (han fik vist ingen øl). Under-
tegnede er nabo til Cedde og Erna. Vi 
havde gæster og de var lige ved at falde 
ud af vinduet da de så sværmen. Alle var 
en tur rundt i garagen for at se Ceddes 
køretøjer. 

Til lykke!

Nimbus med trailer

Cedde snakker

Medlem Cedde Jørgensen, Nordborg blev 79 år
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Grillaften hos Inge og Christian

Tak til dem for arrangementet. 

Vi fik pølser (to slags), øl, rødvin, 
sodavand , kaffe og som kronen på 
værket jorbærtærte.

Der var ikke det store fremmøde. 
Jeg har talt med flere og det gem-
mengående problem har været, at 
tilmeldingsfristen på en uge er for 
lang. Mange forpassede skærings-
datoen. Næste år vil vi gøre det 
med en, to eller tredages frist.

Hilsen Poul

Normalt er det ikke nogen fordel at 
være kasserer og formand i en forening. 
Det er nemlig forbundet 
med en hel del arbejde. 
Denne gang var det dog 
en fordel. Teddy og under-
tegnede var nemlig invit-
eret med til at fejre Hans 
Hansens 80 års fødselsdag 
på Nymølle Festkro d. 11. 
juli. 

Der var mindst 100 
gæster. Hans blev også 
gjort opmærksom på sin 
store bekendtskabskreds, 
og det kunne man selv 

tage i øjesyn. Der manglede ingenting, 
og børnene holdt fine taler.

Peter Rudolph i sit rette element

Hans Hansens 80 års dag

Hans og Ester
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Undertegnede redaktør af Kubikken var 
indbudt til medlem Edel Mathiesens 40 
års arbejdsjubilæum på Nørherredhus i 
Nordborg. 
Selvfølgelig blev vi indbudt. Edel var 
vor nærmeste nabo i mange år. Edel er 
MC-ist og har en BMW K 1200 S. Edel 
er tilgodset på mange andre områder: 
Hun har de dejligste to døtre og indtil 
videre et barnebarn, hun har gennem 40 
år arbejdet på Danfoss og er i dag direk-
tionssekretær. De mange år på Danfoss 
har resulteret i mange gode kolleger, der 
naturligvis dukkede op. Nogle fremførte 
den sjoveste sketch omkring Edel og 
hendes gøren på arbejdspladsen. Ikke et 
øje var tørt.

På dagen nær de små timer efter at vi 
var kommet hjem, ringede jeg lige til 
Edel. Denne historie til Kubikken var 

nemlig under 
skrivning, og 
jeg ville være 
vis på, om nu 
også hendes 
efternavn var 
med et eller to 
”t”-er. Vi fik en 
længere snak, og 
Edel var meget 
taknemmlig 
for al den aktivitet kolleger havde lagt 
for dagen for at fejre hende. De afslut-
ningsvise pandekager var sublime, og jeg 
beklagede mig over for Edel om, at min 
kone aldrig laver pandekager. Ja, straks 
blev vi inviteret på pandekager hos 
Edel. Jeg lovede at komme med solbær-
marmelade og solbærrom. Det hører 
vel til lige som en Grand Marnier og en 
cigar hører til et sønderjysk kaffebord.

40 års jubiæum på Danfoss
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John og jeg (Karen) blev gift 
sidste år, men da blev det 
ikke til meget fælles bryl-
lupsrejse. I stedet tog John 
på bryllupsrejse sammen 
med Poul (bladets flittige 
redaktør) til Sydeuropa for 
bl.a . at se Gross Glockner. 
De havde en rigtig dejlig tur 
gennem adskillige lande.

I år blev det så Johns og min 
tur til at komme afsted. John 
ville gerne se bjerge igen, og 
jeg ville helst nordpå for at 
undgå for tung en varme i 
syden midt på højsommeren. 
Valget blev derfor det sydlige 
Norge. 

Vi havde max 2 uger til rejsen. Vi plan-
lagde at tage telt med, men var også ind-
stillet på andre overnatningsmuligheder. 
John er ved at være rutineret langtur-
skører på sin BMW K100, mens det var 
første gang, jeg skulle på en længere tur 
på min Kawasaki EN500 – en lidt shop-
peragtig model. Tidligere har jeg kørt 
lange ture på Honda CX500 og Honda 
Silverwing og nydt det gode sæde. Men 
jeg skiftede MC, da jeg godt kan lide at 
have lidt mere jordforbindelse – jeg er 
ikke så høj!

Turen startede med weekendophold i 
Nordjylland hos mine forældre med 
fuld forplejning og magelige madrasser. 

På sommertur til Norge
-på forsinket bryllupsrejse.

Mandag over middag tog vi færgen fra 
Hirtshals til Larvik og havde en yderst 
fredelig tur. Betænkeligheder om mulig 
søsyge kunne vi godt pakke væk. Fra 
Larvik kørte vi direkte til Kongsberg, 
hvor jeg har norske bekendte. Vi in-
dlogerede os på Vandrerhjemmet, der 
tilsyneladende er et af Norges bedste. 
Det havde fået flere priser for bedste 
mad og service og det var også rigig fint. 
Vi fandt ud af, at vi fik 15 % på ophold 
på vandrerhjem i Norge, hvis vi købte 
vandrerhjemskort. Det kom til at betyde 
, at resten af vores overnatninger blev på 
vandrerhjem. Priser ca. som i Danmark 
– 350 nkr pr mand incl morgenmad.  1 
nKr = 0,85 dKr. 

Sommertur til Norge
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1623 blev der fundet sølvforekomster 
i det område, hvor Kongsberg he-
refter blev grundlagt af Christian den 4. 
Kongsbergs sølvmine var i over 350 år 
den vigtigste drivkraft for byen. Mine-
driften blev startet af tyske minearbej-
dere, og norsk minedrift kom derfor til 
at ligne tysk minedrift. Gennem  årene 
blev der fundet over 1350 ton sølv. I 
mange år blev norske mønter også lavet 
i Kongsberg. Minedriften blev indstillet 
i 1957.

Vi fik set en spændende udstilling om 
byens historie på Bergverksmuseet  og 
på møntmuseet. Vi var også en tur i 
Kongens Grube i små minevogne og fik 
en fin guidet tur i minerne. Byens kirke 
var også et besøg værd: udefra en stor , 
rød murstensbygning, indeni en rigtig 

barokkirke med masser af krummelurer 
og små tykke engle. Kirken har et meget 
flot orgel lavet af en orgelbygger Gloger. 
Der er nyligt restaureret og skulle lyde 
meget smukt. Det fik vi desværre ikke 
at høre. 

Vi blev 2 nætter i Kongsberg og nåede 
også at se lidt af resten af byen og besøge 
vores venner i omegnen (smuk tur i 
Jondalen). Så gik turen videre langs 
sydlige og vestlige rand af Hardanger-
vidden via Rjukan og Odda til Lofthus.  
Turen var meget afvekslende og smuk 
med flotte udsigter. Undervejs så vi i 
Heddal stavkirke vest for Kongsberg. De 
forskellige norske stavkirker bryster sig 
af at være den pæneste, største, ældste, 
mest udsmykkede eller bedst bevarede. 
Heddal betegnes som træ-katedralen – 

den størte af kirkerne – og er bygget 
i 1242. Den er bestemt også et 
besøg værd. Guiden, en ung jente, 
brillierede med at guide skiftevis 
på norsk , tysk engelsk og fransk. 
Længere fremme så vi et tungtvands-
værk (atomindustri), der blev delvist 
ødelagt under krigen, men siden 
genopbygget. Undervejs lærte jeg, 
at det næsten ikke er til at se noget 
som helst med solbriller i en uoplyst 
tunnel selv med MC lys!

Lofthus blev mellemstation til 
vores videre færd til Bergen, Norges 
vestligt hovedstad og gammel Sø-
fartsby. Det var en stor by at komme 
ind i. Vi var overladt til GPS’en , 

Sommertur til Norge

Fortsætter på side 10
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som drillede lidt, da den havde svært 
ved at følge med ved de hurtige vejskift 
og turene gennem tunnellerne. De 
lykkedes dog at finde vandrehjemmet 
oppe ved Ulriken – Bergens udsigt-
spunkt – uden større problemer.Som så 
ofte før, når vi er afsted, lod vi MC´erne 
stå og tog bussen ned i byen. Så er vi fri 
til at gå rundt på kryds og tværs uden at 
skulle have sørge for MC tøj og hjelme. 
Vi købte et Bergens kort til et døgn og 
gjorde god brug af det. 

Ingen af os havde været i Bergen før, 
men vi var begejstrede over byen. Den 
ligger spredt over flere fjordarme. I 
midten ligger den gamle bydel med 
handelsområdet Bryggen som  centrum. 
Det er spændende at gå at kigge på de 

gamle træbygninger, der er indrettet 
med butikker i flere etager , gårdmiljøer 
med caffeer og med facade ned mod 
havnen. Ved siden af ligger dele af det 
gamle fæstningsværk med Håkonshal-
len og Rozenkrantztårnet, som også var 
meget spændende at besøge.

2 overnatninger blev det til. Den første 
dag var det smukt solskinsvejr, men så 
blev det lidt snusket. I overskyet vejr og 
med en smule småregn forlod vi Bergen 
og kørte mod nord til Sognefjorden. Vi 
tog turen over fjorden fra Oppedal til 
Lavik og kørte hele vejen ind langs Sog-
nefjordens nordside til fjordens begyn-
delse ved Fortun. Heldigvis klarede det 
op undervejs.  Helt derinde i bunden  af 
den nu smalle fjord lå et større kryds-

togtskib – til vidne om, at fjordene er 
dybe. På et tidspunkt , hvor vi sejlede 
over en fjord i tågedis, så fjeldene 
næsten ud som store mastodonter 
fra en fjern fortid, der med deres 
store runde rygge vandrede gennem 
landskabet. Ingen flade strande, men 
fjelde, der fortsætter ned i dybet i det 
blågrønne, klare vand.

Turen langs Sognefjorden var meget 
smuk. I modsætning til Sverige, hvor 
det fleste kystnære veje alligevel går 
gennem skov, kører man her på siden 
af fjeldene afbrudt af tuneller ind 
imellem.Den sidste del af turen langs 
fjorden og videre og til højfjeldet er 
en såkaldt turistvej, svarende til vores 
Margueriterute. Der er masser af små 

Sommertur til Norge
Fortsat fra side 9
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sving og p-pladser til at nyde udsigterne. 
Men der var  meget lidt trafik, ingen 
lastbiler og kun få campingvogne og 
busser. Der var fin plads til os. Under-
vejs små hyggelige byer, hvor vi kunne 
forsyne os.

Vi landende den dag i Bøverdal tæt på 
Galhøpiggen. Det var halvsent, så det 
blev kun til en lille gåtur, før vi gik til 
køjs. Næste dag tog vil i solskin til Lom, 
der er udnævnt til nationalby for det 
norske højfjeld. Der er fjeldmuserum, 
stor mineral- og stensamling, en fos, en 
stavkirke og et rigtig godt bageri (der 
også laver dejlig varm chokolade). Der 
er restriktioner for, hvordan man må 
bygge i området. Om eftermiddagen 
kørte vi i småregn op på Galhøpiggen, 
15 km op ad bjerget på våde grusveje, 
flere steder noget mudrede. Det var 
virkelig højfjeld. På toppen var der 
stadig sne, men sommerskiskolen var 
lukket den dag. Det var for øvrigt mest 
for rutinerede: man kunne stå på ski ne-
dad på hver side af liften. Kun styrtløb. 

På den ene side af liften var det med 
at dreje hurtigt fra for neden, ellers 
fortsatte man lige ned i det kolde 
vand. Vi nøjedes nu med at se på 
fjeldene, isen, de små blomster mel-
lem stenene og en lille fjeldfugl. 

Vi havde håbet på, at vejret slog 
om igen, men det fugtige, kølige 
vejr fortsatte. 10 grader i  fjeldet. Vi 
kørte ned ad rute 51 på østsiden af 
Jotunheimen. Det var en fantastisk 
flot højfjeldsrute mellem sneklædte 
fjelde. Vejbelægningen var derimod 

temmelig elendig og det bleve værre og 
være, jo længere vi kom sydpå. Især mel-
lem Fagernes og Gol gjaldt det om at 
kigge godt efter huller og buler og grus. 
Trods mange oliepenge er det nok svært 
at nå al vedligeholdet af Norges mange 
veje. Meget længere og mere  

Sommertur til Norge

Fortsætter på side 12
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besværlige strækninger end i Danmark 
og en befolkning, der kun er halvt så 
stor. 

Næste stop: Nesbyen i Hallingdal. Her 
kan man få inspiration til  store figurer, 
der ligner dem, der bliver fabrikeret til 
diverse 30 års dage (norsk tradition). 
Otto Skaret har lavet byen fuld af Ot-
tofiguerer, lavet af genbrugsmetal. Fak-
tisk meget sjove. Vi nåede også Halling-
dal folkemuseum. Bl.a. havde de en sjov 
udstilling med billeder taget på  helt 
samme sted med mange års mellemrum. 
Det var et billede af kulturudviklingen, 
Det gav stof til eftertanke og gav og lyst 
til at prøve det samme hjemme under 
egne himmelstrøg. 

Vi sluttede Norgesturen med besøg i 
Oslo. Vi var rundt ved Vigelandsparken, 
Akerhus slot, på Akerhus Brygge, på 

Sommertur til Norge

Bygdøy ved vikingeskibene og på Konti-
kimuseet. Så var vi også mætte af at rejse 
i denne omgang.

Turen hjem gik over Gøteborg. Der 
havde været skybrud, det regnede 
fortsat, og vi kørte i 10 cm vand og tæt 
trafik. Heldigvis gik det godt. Vi blev 
dog så våde, at vi ikke orkede at køre 
til Als den aften. Det blev til endnu en 
overnatning på vores private ”hostel ” i 
Nordjylland. 

Det var en rigtig dejlig tur med en god 
blanding af folkekultur og natur, ingen 
motorveje og ikke for meget trafik. 
Godt kørevejr, kun få dage med lidt 
regn. Ingen ræs, det er vejene ikke til! 

Vi skal derop igen en anden gang!

John Iversen + Karen Stevns; Als.

Fortsat fra side 11

Så skal vi af sted igen på den traditio-
nelle tur til Tyskland i kommende Kr. 
Himmelfartsferie.
Tilmelding er nødvendig i december, 
da værelser skal bestilles. Turen går til 
byen Güstrow ca. 40 km syd for Ros-
tock i det østlige hjørne af Tyskland 
(450 km fra Kruså). Det er en meget 
gammel by med meget fine bygninger 
og området er variabelt med søer, 
skove og en masse gode veje at køre 
mc på. En af dagene kører vi en tur til 

museet i Peenemünde, hvor V1 og V2 
bomberne under 2. verdenskrig blev 
udviklet. Det er en meget stor oplev-
else, og tager hele dagen. Pris omkring 
1.000-1.200 kr. for dobbeltværelse 
og tre overnatninger (13. til 16. maj). 
Det er inkl. morgenmad og (måske!) 
aftensmad. Ekstra for enkeltværelser.
Det kan godt blive tale om tilmelding 
senere; men vi ved, at værelsesudbud-
det er begrænset.
Tilmelding til Steen på tlf.:30709833.

Tysklands turen 2010
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Touring Camp i julis sidste weekend
Vejrmeldingen lød 
ikke efter det bedste. 
Alligevel var vi vist 
nok 21 personer.
For os seks følges-
vende havde Peter 
Rudolph sørget for 
hytte og bemanding. 
Mod alle regler gik 
campingfatter med til, 
at vi kunne få en hytte 
i tre dage, hvor man 
normalt skal bestille 
til en hel uge.
For eget vedkom-
mende brugtes tre 
dage, nærmere beteg-
net fredag, lørdag og søndag.

Vi mødtes en håndfuld kolleger på 
stranden i Åbenrå. Der var afgang kl. 
9.30.
Regnvejret startede syd for Vejle, så 
det var meget passende med en gang 
tankning i Skærup.
Vi delte os ved Skanderborg, idet jeg 
havde nogle ærinder i Skovby ved 
Galten.
I Skovby kom efter hinanden to torden-
vejr med heftig regn. Heldigvis opholdt 
jeg mig indendørs.

Ved 13.30-tiden fortsatte jeg mod 
campen med nogenlunde vejr.
Hvad andre har bedrevet under ophold-
et ved jeg ikke; men jeg havde et ærinde 
i Allingåbro lørdag formiddag. Der var 
kræmmermarked. Jeg fik for 50 kr. købt 
en fjederdrevet ”Ginge” badevægt fra 
vist 1930-erne. Mange fik sig vejet og 
jeg blev derved overbevist om, at den 
tæller korrekt. Solveig syntes, at den 

var forfærdelig, og mente at Lene ville 
smide den ud, når jeg kom hjem. Jeg 
skyndte mig efter hjemkomsten at få 
den pudset og malet, så den blev ganske 
pæn. Den står nu i kælderen, og den 
moderne elektroniske vægt er smidt ud. 
Den virkede alligevel aldrig!

Angående folks indkvartering var vel 
halvdelen i telt og resten i hytter.
Det er meget skægt at gå rundt på 
pladsen og tale med folk samt se, hvad 
de foretager sig. Der er en del kendte 
ansigter fra tidligere tider.
Nogle nyder et leve på feltfod. De har 
det hele med hjemme fra og tilbereder 
alt på primusser, og hvad man ellers 
skal bruge. Andre sidder ved bordene 
udendørs (ægtepar) og smører med-
bragte klemme medens de skælder ud 
over prisniveauet. Det er nok folk, der 

Indendørs fællesspisning

Fortsætter på side 14
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bruger pladsen meget. Så er der nogle, 
der forsyner sig i baren med rom is, irsk 
kaffe, bajere og bespisning ad libitum 
samt bliver helt snakkesalig. SMCC 
hører vist til den sidste kategori. Men 
vi kommer jo stort set kun en gang om 

En slags højdepunkt er også denne 
tur. Den er speciel ved, at vi er sam-
men i flere dage. Det er håbet, at 
mange flere vil deltage i tiden frem 
over. Der er hytter nok, hvis man 
ikke vil bo i telt.
Selve campingpladsen bliver forbed-
ret hvert år. Denne gang var hoved-
vægten lagt på etablering af nyt 
svømmebassin. Det er populært og 
blev brugt hele tiden. Vaske- og bade-
forhold er også i top. Man betaler 2 
kr. for en gang varmt vand (som man 
kan få flere af ). Tørvejret er lige ankommet 

Fortsat fra side 13

året. I den enkeltes årsregnskab er det 
vel fuldstændig ligegyldigt.

Fællestilberedning af mad var der ikke 
noget af. Ingen ved jo hvor mange, der 
kommer, da vejret er en vigtig parame-
ter. Det er svært at få nogle udvalgte til, 
på sidete beskub og på alle andres vegne 
at handle ind samt tilberede maden til 
alle. Desuden var vejret ikke til grilning 
og spisning i det frie. Der var flertal for 
fællesspisning indendørs, hvor vi tog 
dagens ret. Det var rødt oksekød med 
dessert efter eget valg.
Der er egentlig ikke så meget mere at 
sige end: ”Se billederne”: De viser en del 
regn, men 95 % af tiden var vejret godt.

Hilsen Poul. 
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Oprindelig var denne tur planlagt til 
d. 4. oktober 2008 og helt oprindelig 
snakkede Steen om bryggeriet i Blåhøj 
ved Brande. Imidlertid var bryggeriet 
flyttet til Billund og da tilmeldingsfris-
ten for første annoncering var ovre var 
der for få tilmeldinger. Vejret var dårligt 
og så kommer folk ikke. Steen havde 
godt nok skrevet i arrangementskalen-
deren, at man måtte komme i bil. Det 
vil man selvfølgelig ikke som motor-
cyklist!

Men så nu: Mødetid kl. 10.00 ved 
stranden i Åbenrå. 10-15 stykker var 
mødt op i det særdeles gode vejr.
Det gik ad de små veje til Bække og 
videre til Tørskind Grusgrav, hvor mad-
pakken blev tilintetgjort.

Tørskind Grusgrav er berømt. Det er 
her billedhuggeren Robert Jacobsens 
kæmpe jernskulpturer er sat op. ”Store 
Robert”, som han også hed, var profes-
sor ved kunstakademiet i München og 
senere professor i ”Mur og Rumkunst” 

ved kunstakademiet i København. Især 
jernskulpturerne har vundet interna-
tional berømmelse.

Så gik det videre til Billund. Vi skulle 
være der kl.13.

Der arbejder to personer i firmaet. Det 
er ejeren og hans hustru. Bryggeriet 
har eksisteret i mange år. Man ønskede 
udvidelse og ansøgte Brande Kommune. 
De gad ikke svare, og bryggeriet blev 
flyttet til Billund. Man har tre produk-
ter: Mjød, øl og sennep.

Vi ved alle, at alkoholiske drikke almin-
deligvis får spritten fra gæring af suk-
kerstoffer. Ved øl er det sukker fra malt 
(byg), ved vin er det fra druer og ved 
mjød er det fra honning.

Alkoholprocenten i mjød er max. 21 % 
(hedvin). Det er et skattespørgsmål, for 

Steens tur d. 8. august til mjødbryggeriet i Billund

Tørskind Grusgrav

Fortsætter på side 16
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over denne grænse er man i snapseklas-
sen og spritskatten slår hårdt. Vi smagte 
alle slags af mjød. Vi fik så lidt, at 
mængden af alkohol svarede til mindre 
end en halv øl.
Vi smagte selvfølgelig hans øl. Det er 
med mjød iblandet og smagte fortræffe-
ligt. Selve øllet er produceret på det lille 
Ørbæk Bryggeri (Fyn).

Den fremstillede sennep (vist 6 slags) 
var også god. Vi købte meget af det. En 
krukke kostede 35 kr. Mjød blev der 
ikke købt meget af. En flaske kostede 
130 kr.

Det er vigtigt for bryggeriet, at holde 
prisen oppe. Salg til discount samt til 
grænsebutikker var udelukket. Eksem-
pelvis begik Fanø Bryghus denne fejl. 
Billigt Fanø øl til salg i Tyskland og alle 
danske vinhandlere og lignende ville 
ikke sælge det mere. Fanø Bryggeri er 
lukket.

Man skal holde 
prisen oppe og så 
sælge, hvad man 
kan. Kvaliteten skal 
selvfølgelig være høj.
I realiteten er der 
tale om et enmands 
firma. Mange ting 
skal gå op.

Steen havde plan-
lagt kaffepause på 
”Bindeballe gamle 
Købmandsgård”. Det 

gav dejlig (og kraftig) kaffe og kage til 
rimelig pris.

Hjemturen blev noget for sig. Det 
havde allerede regnet en del i Billund. 
Vi kørte til Bindeballe i tørvejr; men 
midt under kaffen kom regnen. Vi 
ventede indtil rastløsheden fik de fleste 
til at trodse vejret. Steen og jeg ventede 
på opholdsvejr. Det gik så i tørvejr til 
syd for Kolding. Men så-----jeg skal love 
for: Det regnede så kraftigt, at vandet 
fra bilhjulene dannede en tåge så det 
kun var muligt at se 10 meter frem. 
Hastigheden på motorvejen gik helt 
ned. Jeg fandt ud af, at det er en stor 
fordel at køre med kappeløse træsko. De 
holder ikke på vandet. Men ellers var jeg 
gennemblødt flere steder. Jeg har hørt, 
at flere var driv våde selv med helt nyt 
MC-tøj.

Her den 13. august skal jeg til race i 
Tjekkiet. Vejret lover ikke for godt og 
i disse drivhuseffekt tider regner det 
så meget i mellemeuropa, at halvdelen 

Selve købmandsgården

Fortsat fra side 15
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af landet 
tidlig og silde 
forsvinder. Jeg 
tager det gule 
regntøj og 
waders med. 
Det er tæt.

Hilsen Poul

Vi hører om 
bryggeriet

Dagen oprandt, og det pissede ned! 
Vejrprofeterne havde i dagevis forud an-
nonceret med ”heavy rain”. 
Jeg kørte til Bolderslev rasteplads i for-
visning om, at vejret altid er væsentlig 
bedre end ”de siger”. Jeg konstaterede 
ved ankomsten, at hele 12 mand havde 
set stort på vejret. Opklaringen kom 
naturlig vis efter, at vi havde kørt en 
halv time. 

Leif havde planlagt besøg på  
”Dannevirke Bed and Breakfast” i 
Owschlag lige syd for 
Slesvig. Her i de hyggeli-
ge lokaler spiste vi vore 
medbragte. Der var også 
mulighed for at købe 
boller med pålæg (hvad 
jeg benyttede mig af ).
Videre gik det til hoved-
målet. Det var museet 
for koncentrationslejren 

ved Ladelund. Den var opbygget som 
underafdeling af Neuengamme og eksis-
terede kun kort i slutningen af krigen. 
Her sad hovedsagelig hollændere. 298 
mennesker var begravet på stedet. Vi fik 
rundvisning ved en guide.

Vi sluttede af kl. ca. 16.45 ved 
grænsekiosken ved Pebersmark.

Tak til Leif for arrangementet. 

Poul

Leif Andersens Ladelundstur den 18. juli

Vi nyder det dejlige vejr
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Tak til Angus 
MC for den 
fine modtagelse 
og tak til Kurt 
Olsen for, at han 
ville til stedet ad 
den nærmeste 
omvej!

Vi blev trakteret 
med alle former 
for drikkelse, 
kiks, kager og 
chokolade ad 
libitum.

Angus MC im-
porterer brugte 
motorcykler af de mere populære typer. 
De var stillet fint op og besigtigelsen var 
nem. 

Tur til Angus MC ved Bolderslev

Defekte ting repareres

Svend Svennesens 
flotte Harley

Nu fik jeg ikke talt hvor mange per-
soner, der deltog; men mon ikke der har 
været omkring 20 personer.

Hilsen Poul
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Så oprandt den 5. september. Det er da-
gen for Kielerkanalturen. Det har regnet 
hele den foregående uge, og det var med 
spænding, at jeg kikkede ud ad vinduet 
om morgenen. Det regnede selvfølgelig; 
men vejrmeldingen havde sagt opholds-
vejr med solstrejf op ad dagen. 

Steen og jeg havde aftalt, at vi under alle 
omstændigheder ville troppe op.
På vejen over grænsen pissede det ned. 
Alene ville vi ikke blive, da jeg havde 
mødt Lars i lyskrydset i Kruså. Stor var 
glæden ved at se 11 personer på parker-
ingspladsen i regnen.

Der skete såmænd ikke noget specielt. 

Vi kørte forkert et par gange, og vi 
fik fortæret madpakkerne (tørt  og i 
solskin) efter planen. Men det er nu 
overvældende at se kæmpe store skibe 
sejle igennem den dejlige natur og især 
slusesystemet. Det er også noget særligt 
at se kanalens udløb (eller er det  
indløb?) i Elben og samtidig tænke 
på de strabadser, der har været med at 
bygge kanalsystemet. 

Billederne taler for sig selv!

Hilsen Poul.

Steens tur til Kielerkanalen
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Næste motorcykelfabrikants historie at 
behandle er Yamahas. 

Jeg husker første gang MC-mærket blev 
omtalt for mig. Det var i 1966. Der 
blev fortalt, at der i Sønderborg fandtes 
nogle to-cylindrede 100 cc motorcykler 
fra Japan med dette navn (der blev 
udtalt på mange måder). De skulle 
efter sigende accelerere så hurtigt, at det 
næsten var løgn. 
På et tidspunkt dukkede der en op 
i Gråsten. Det var her jeg slog mine 
folder den gang. En lærling ved navn 
Horst havde købt sådan et apparat. 

Det var helt fantastisk hvad den kunne 
og den havde hele 9 HK. Det var helt 
afsindigt. De tyske 50 cc Kreidler 
Florett, der husrede i Sønderjylland (og 
kørte om ørerne på os) havde kun godt 
det halve. Senere opdagede jeg 250 cc 
Yamaha med hele ca. 26 HK. De havde 
en hylende lyd fra indsugningen, der 
var så bemærkelsesværdig, at man fik 
gåsehud over det hele. Alle Yamaha den 
gang var 2-takts som MZ og knallerter; 
men de havde en særlig form for mo-
torsmøring. Den hed Autolube og olien 
blev sprøjtet ind i indsugningen af et 
pumpesystem i stedet for som normalt, 
at olien blandedes i benzinen. Fordelen 
var, at blandingsforholdet kunne vari-
eres efter belastningen og olie kunne alt 
i alt spares. 

Senere kom der en model kaldet Bo-
nanza. Den var 180 cc og med 21 HK. 

Jeg havde svært ved at hænge på med 
min Honda CB 72 på 24 HK. Men det 
sagde jeg selvfølgelig ikke til nogen. 

Så gik det slag i slag og Yamaha kom 
med en XS 1. den var på 650 cc og 
4-takts. Medlem Peter Jakobsen fik så-
dan en i 1971, og jeg købte hans BMW 
R 50/5. Nævnte Yamaha havde over 50 
HK.

Der hører mere til historien. Yamaha var 
nemlig i første omgang en musikinstru-
mentfabrik og er stadig verdens største: 
Manden Torakusu Yamaha lavede sit 
første orgel i 1887, og to år efter åbnede 
han firmaet The Yamaha Organ Manu-
factoring Company i Hamamatsu, 
Japan. Navnet blev dog ændret i 1897 
til: Nippon Gakki Co. Ltd. Produk-
tionen fortsatte ind i 1900 tallet med 
forskellige instrumenter, samt meget 
andet, bl.a., stereoanlæg etc. og til sidst 
motorcykler fra 1954. 
Et firma for produktion af MC startedes 
i 1955.  
På 100 års dagen i 1987 ændredes 
navnet til Yamaha Corporation, der som 
nævnt er verdens største producent af 
musikinstrumenter.

Yamahas historie

Genichi Kawakami (1912-2002)
Grundlægger af  

Yamaha Motor Co. Ltd. 
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Yamaha Motor ser dagens lys
Da Yamaha Motor Co. Ltd. i juli 1955 
blev grundlagt i Japan, var selskabet 
en relativ efternøler på et marked, 
hvor hele 150 motorcykelproducenter 
kæmpede for at overleve. Nye firmaer 
startede og andre bukkede under i en 
rivende fart. Kun ganske få overlevede 
udfordringen. 

I gennem Yamaha Motor’s historie vil 
man kunne genkende evnen til at takle 
udfordringer og det gåpåmod, som har 
bragt selskabet frem mod den målsæt-
ning om at være bedst.

Yamaha’s første motorcykel
Alt begyndte da præsidenten i Nip-
pon Gakki (nu Yamaha Corporation), 
Genichi Kawakami ved hjælp af maski-
ner, som blev brugt til fremstilling af 
flypropeller, producerede den første 
Yamaha motorcykel. Dette var YA-1 
med kaldenavnet ”Aka-tombo”, som 
betyder rød guldsmed. Med en startkap-
ital på 30 millioner Yen, 274 ansatte og 
en to etages fabriksbygning af træ med 
kapacitet til at sende 200 motorcykler 
ud om måneden. Man deltog også i race 
og havde gode resultater.

YA-1 1955 (1955) 
Motor: 
To-takts, 
luftkølet 
på 123 cc. 
5,6 HK ved 
5000 omdr/
min. Vægt: 
94kg

YDS-3 1966 (1966)
Denne serie 
startede 
egentlig 
med YDS 1 
i 1959. Så 
kom YDS 2 
I 1962.
Motor: 
To-takt 

luftkølet på 250 cc. 26 HK ved 7500 
omdr/min. Vægt: 159 kg.

XS-1 (1970)
Denne 
var Yama-
has første 
4-takts MC 
og den er 
opstået efter 
15 år med 
to-taktere.
Motor: 

4-takts luftkølet på 653 cc. 53 HK ved 
7000 omdr/min. Vægt: 185 kg. 

TX750 (1972)
Yamahas 
første 
serieprodu-
cerede 750 
cc maskine. 
Andre 
prodycenter 
begyndte 
at sates på 

multicylindrede maskiner; men Yamaha 
holdt på denne 2-cylindrede 4-takts 
model. Den var avanceret ved at have 
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afbalanceringsaksler hvor formålet er at 
reducere vibrationerne.
Vort medlem Henrik Mortensen i 
Genner (vingården) har sådan en.
Motor: 4-takt luftkølet på 743 cc. 63 
HK ved 6500 omdr/min. Vægt: 210 kg 

XT500 (1976)
Denne en-
cylindrede 
4-takter på 
500 cc er 
blevet kult-
MC. Den er 
udviklet ud 
fra Yama-
has TT 

500 enduromaskine. Den kom senere i 
forskellige udgaver; men den første var 
en off-roader.
Motor: 4-takt luftkølet på 499 cc. 35 
HK ved 5800 omdr/min. Vægt: 94kg

XS1100 (1977) 
Denne var 
en eksport-
model. Jeg 
husker over-
raskelsen 
over denne 
95 hestes 4 
cylindrede 
kæmpe-

motorcykel, med 1,1 liters motor og 
dobbelt overliggende knastaksel samt 
kardantræk. Den vejede hele 222 kg.

Der var mange andre spændende 
motorcykler end de nævnte; men vi 
skal spare lidt på pladsen. De moderne 

kender vi jo alle; men når en fabrikants 
historie skal fortælles er det vel i orden 
at se lidt tilbage i tiden. Jeg har valgt 
de MC-er, der gjorde mest indtryk på 
mig selv. Andre to-takts freaks ville nok 
have foretrukket omtale af de sportslige 
RD-ere m.fl.

Poul.
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Ordinær Generalforsamling
Søndag den 15. november 2009 kl. 14.00
på Bovrup Gæstgivergaard

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning.
3.  Kassererens beretning.
4.  Webmasterens beretning.
5.  Turkoordinatorens beretning. 
6.  Indkomne forslag:

 Skal være formanden i hænde senest 8 dage  
 før generalforsamlingen.

7.  Valg til bestyrelsen:
 Følgende er på valg:
 Klaus Hansen - modtager ikke genvalg
 Steen H Eriksen - modtager genvalg.
 Niels V. Jensen - er ikke valgbar (er udmeldt af  
 klubben)

8.  Valg af 2 suppleanter: 
9.  Valg af revisor: (Peter Høy).
10. Valg af revisor suppleant: (Kaj Hansen).
11. Eventuelt

Bestyrelsen
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Kommende arrangementer

Onsdag d. 11. november kl. 19 
Firmabesøg hos Åbenrå Cylinderser-
vice: Vi mødes på adressen: Gammel 
Ribevej 1-5. Efterfølgende er der kaffe 
i Højspændingsværkets hobbyklub. 
Gerne med tilmelding senest 3 dage før: 
(Jørn Branderup tlf. 74 62 75 25).
 
Søndag d. 15. november kl. 14  
Generalforsamling på Bovrup Gæst-
givergård. Se side 23 i bladet.

November 2009

December 2009
Søndag d. 13. december kl. 14 
Julestue på Bovrup Gæstgivergård. 
Gaver springes over.

Januar 2010

Februar 2010
Søndag d. 14. februar kl. 14  
Der er tøndeslagning hos Kajs MC i 
Sønderborg.

Onsdag d. 20. januar kl. 19  
Virksomhedsbesøg på BHJ A/S (kendes 
som Peter Holm Hundefoder og ret 
avanceret) i Gråsten: Adressen er Sund-
snæs 29. 6300 Gråsten. Tilmelding sen-
est 3 dage før til Poul tlf. 74491203. 

Søndag d. 31. januar kl 13 
Gule ærter på Kværs Kro. Vort gamle 
medlem Poul Lervad, der er vicepoli-
tikommissær, fortæller efterlods om, 
hvad man ved om MC-uheld og deres 
årsager.  
Mulige menuer og priser: 89 kr for 
ærter, 125 kr for schnitzel og 145 kr. 
for engelsk bøf. Børnemenu: Pølser og 
pommes koster 55 kr. Der er tilmelding 
til Poul (Tlf.: 74 49 12 03) senest d. 25. 
januar.


